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ABSTRAK  

 

Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh waktu tunggu dalam cetakan dan media pendingin 

terhadap porositas dan kekerasan dari produk hasil pengecoran. Metode pengecoran menggunakan 

pengecoran evaporative. Material yang digunakan paduan Al-12,6%Si (daur ulang) dari piston. 

Tungku peleburan menggunakan tungku jenis crusibel. Paduan Al dipanaskan di dalam tungku 

hingga mencair, kemudian dituang ke dalam cetakan pada temperatur 700 
0
C. Selanjutnya 

didinginkan dalam cetakan dengan variasi waktu 10 dan 15 menit. Kemudian coran dikeluarkan 

dari cetakan dan didinginkan dengan variasi media pendingin; udara, air dan air garam selama 30 

menit.  Hasil pengecoran dibuat spesimen dan dilakukan pengujian porositas dan kekerasan. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa : (1) waktu tunggu dalam cetakan dan jenis media pendingin tidak 

berpengaruh besar terhadap porositas.  (2) waktu tunggu dalam cetakan dan jenis media pendingin 

sangat berpengaruh terhadap kekerasan coran.  

 

 

Kata kunci : kekerasan, media pendingin, paduan Al-12%Si, pengecoran evaporative, porositas,  

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to know the influence of waiting time in mold and cooling media to 

porosity and hardness of foundry product. The casting method uses an evaporative casting. The 

material used Al-12,6%Si alloy (recycle) from piston. The melting furnace uses a crucible furnace. 

The Al alloy is heated in the furnace until it is melted, then poured into the mold at a temperature of 

700 0C. Further cooled in a mold with a time variation of 10 and 15 minutes. Then the cast was 

removed from the mold and cooled with a variation of the cooling medium; air, water and brine for 

30 minutes. The casting result is made specimen and the porosity and hardness testing is done. Test 

results show that : (1) the waiting time in the mold and the type of cooling medium has no 

significant effect on porosity. (2) the waiting time in the mold and the type of cooling medium 

strongly affect the hardness of the castings. 

 

Keywords : Al-12% Si alloy, coolant medium,  evaporative casting, hardness, porosity. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Pada industri manufaktur berbasis logam, proses pengecoran masih menjadi pilihan utama dalam 

memproduksi komponen/elemen mesin. Pemilihan pembuatan produk permesinan menggunakan 

proses pengecoran ini bisa mengerjakan berbagai bentuk produk yang rumit dan komplek, misalnya 

pada pembuatan komponen-komponen otomotif (block silinder, head silinder, piston, stang piston), 

rumah pompa, poros, baling-baling, sudu (impeller) dan lain-lain. 

 

Penggunaan aluminium dalam industri sangat beragam. Standar mutu dari aluminium paduan 

ditentukan oleh komposisi kimia paduannya seperti: Cu, Si, Mg, Zn, Mn, Ni. Paduan aluminium 

dengan silikon (Al-Si) sering digunakan pada komponen-komponen mesin kendaraan seperti piston 

dan blok mesin. Paduan Al-Si adalah material yang digunakan hampir 85-90% dari total aluminium 

paduan produk pengecoran (Wijoyo et. All, 2012). 

 

Pengecoran evaporative (evaporative casting) adalah salah satu metode pengecoran logam dengan 

menggunakan pola Styrofoam (polystyrene foam). Metode ini ditemukan dan dipatenkan oleh 

Shroyer pada tahun 1958. Pada tahun 1964, konsep penggunaan cetakan pasir kering tanpa pengikat 

telah dikembangkan dan dipatenkan oleh Smith. Pengecoran evaporative merupakan langkah baru 

dalam memproduksi benda-benda dengan metode pengecoran. Pada saat ini belum banyak industri 

pengecoran logam yang menggunakan metode ini dalam memproduksi benda cor. Sedikitnya 

industry yang menerapkan metode pengecoran ini mungkin dikarenakan mereka belum banyak 

mengetahui seluk beluk metode pengecoran evaporative. 

 

Prinsip dari pengecoran evaporative (evaporative casting) adalah pola (pattern) dan sistem saluran 

(gatting system) menjadi satu kesatuan yang dibuat dari bahan styro foam. Pola pengecoran 

evaporative termasuk pola sekali pakai, dimana mengunakan pola dari bahan yang dapat menguap 

jika terkena panas logam cair. Proses pengecon ini dilakukan dengan cara pola dan system saluran 

dari styrofoam di tanam dalam pasir cetak. Cawan tuang (pouring basin) dengan posisi muncul di 

permukaan pasir cetak, sebagai saluran masuk logam cair. Proses penuangan dilakukan dengan 

cara, logam cair dituang pada cawan tuang, sehingga bersamaan dengan logam cair masuk mengisi 

posisi sistem saluran dan pola yang terbakar (mencair/menguap). Pola polystyrene foam yang 

dituang cairan logam dapat membentuk gap (adanya ruang pemisah) antara logam cair dan pola 

yang belum terkena cairan. Pada pengecoran aluminium, pola terurai menjadi cair dan gas. (Zhao 

dkk, 2003). 

 

Penelitian tentang pengecoran berbasis dari material rongsok paduan aluminium telah  dilakukan 

oleh beberapa peneliti sebelumnya. Material paduan yang diteliti antara lain ; Al paduan 356,1 

(Karim, 2010), paduan Al-19,6Si-2,5Cu-2,3Zn (Siswanto, 2015), Paduan Al-21%Mg (Siswanto, 

2011) dan Piston (Gunawan dan Hartono 2015). 

 

Penelitian tentang pengecoran evaporative juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Materi yang 

diteliti antara lain ; kekerasan dan struktur mikro pada pengecoran evaporative dengan variasi 

ukuran pasir cetak (Sutiyoko dan Lutiyatmi, 2013), analisis struktur mikro paduan Al-19,6Si-2,5Cu-

2,3Zn (Scrap) hasil pengecoran evaporative (Siswanto, 2015), pengaruh bentuk saluran turun 

terhadap cacat porositas dan kekerasan pada pengecoran aluminium menggunakan metode lost foam 

casting (Sriwahyudi dkk, 2014) 
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Kualitas hasil pengecoran dipengaruhi oleh suhu tuang (Khodai dan Parvin, 2008). Suhu tuang yang 

digunakan dalam pengecoran paduan aluminium (scrap) adalah suhu 740 °C (Karim, 2010), 700 °C 

(Sriwahyudi dkk, 2014), 650 °C, 660 °C, 670 °C, dan  680 °C (Siswanto, 2015), temperature tuang 

650, 700, 750 (Siswanto, 2011). Semakin tinggi temperatur peleburan berpengaruh pada struktur 

butir fasa α-Al semakin halus. Semakin lama waktu peleburan juga meningkatkan struktur butir fasa 

α-Al semakin halus (Siswanto, 2011). Semakin tinggi temperatur peleburan akan meningkatkan 

massa jenis dan meningkatkan kekerasan, kekerasan tertinggi diperoleh pada temperatur peleburan 

750 
o
C (Siswanto, 2011). Semakin tinggi temperatur peleburan berpengaruh pada penurunan 

volume dan berat hasil pengecoran (Siswanto,  2012). 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil benda cor diantaranya temperatur penuangan, 

ukuran dan bentuk pasir, penggetaran, coating (pelapisan) cetakan dan lain-lain (Sutiyoko, 2013). 

Pengecoran evaporative memiliki banyak keuntungan, cetakan dari pola berbahan styrofoam mudah 

dibuat dan murah (Barone, 2005). Pasir yang digunakan dapat dengan mudah digunakan lagi karena 

tidak menggunakan pengikat (Behm dkk, 2003). Penggunaan cetakan foam meningkatkan 

keakuratan dimensi dan memberikan peningkatan kualitas coran dibandingkan dengan cetakan 

konvensional (Monroe, 1992). Sudut-sudut kemiringan draf dapat dikurangi atau dieliminasi 

(Barone, 2005). Pengecoran evaporative dapat memproduksi benda yang kompleks/bentuknya 

rumit, tidak ada pembagian cetakan, tidak memakai inti, mengurangi tenaga kerja dalam 

pengecorannya (Monroe,1992).  Pengecoran lost foam dapat memproduksi benda-benda ringan 

(Kim dan Lee, 2005). 

Paduan Al-Si ini terdiri dari 3 macam, yaitu: 

1. Hipoeutectic yaitu kandungan silicon( < 11.7 % ) 

2. Eutectic yaitu kandungan silicon (11.7% - 12.6%)  

3. Hypereutectic yaitu kandungan silikon ( 12.6 % )  

 

 
 

Gambar 1. Diagram fasa paduan Al-Si (ASM Internasional, 2004) 
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Porositas adalah suatu cacat atau void pada produk cor yang dapat menurunkan kualitas benda 

tuang. Salah satu penyebab terjadinya porositas  ada penuangan paduan aluminium adalah gas 

hidrogen. Gas hidrogen ini dapat terbentuk karena logam cair saat proses pengecoran dimulai, dapat 

beroksidasi dengan gas karbon monoksida dan karbon dioksida. Porositas oleh gas  hidrogen dalam 

benda cetak paduan aluminium silikon akan memberikan pengaruh  yang beruk pada kekuatan serta 

kesempurnaan dari benda tuang tersebut (Norhadi, 2010).  Cacat produk cor dapat dikategorikan 

atas: major difect dan minor difect. Major difect yaitu cacat produk cor yang tidak dapat diperbaiki, 

sedangkan minor defect adalah cacat yang masih dapat diperbaiki dengan perbaikan ekonomis. 

 

Porositas berhubungan dengan massa jenis (densitas) material. Densitas adalah perbandingan massa 

terhadap volume. Sebelum dapat menentukan persentase porositas, terlebih dahulu menentuka 

densitas teoritis dan densitas actual. Porositas dihitung melalui pengukuran massa jenis, melalui 

pengukuran berat spesimen di udara dan di dalam air murni. Massa jenis aktual spesimen ditentukan 

dengan menggunakan rumus Archimedes berdasarkan standar ASTM D3800 : 

 

     (1) 

 

Dimana : 

Da   = densitas actual (gram/cm
3
) 

Dw  = densitas air (gram/cm
3
) 

Wa  = berat specimen dalam udara (gram) 

Ww = berat specimen dalam air (gram) 

Data densitas teoritis dan densitas aktual produk cor kemudian digunakan untuk menghitung 

persentase porositas.  

 







  %100

.
1% x

Dth

Da
p

                                                                                       (2) 

Dimana :   

P% : persentase porositas produk cor (%) 

Da   : densitas aktual (gram/cm
3
) 

Dth  : densitas teoritis (gram/cm
3
) 

 

Kekerasan didefinisikan sebagai kemampuan suatu material untuk menahan beban identasi atau 

penetrasi (penekanan). Proses pengujian kekerasan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bahan 

terhadap pembebanan dalam perubahan yang tetap. Besar tingkat kekerasan dari bahan dapat 

diananlisis melalui besarnya beban yang diberikan terhadap luas bidang yang menerima 

pembebanan tersebut. Pengujian yang banyak dipakai adalah dengan cara menekankan penekanan 

tertentu kepada benda uji dengan beban tertentu dan mengukur bekas hasil penekanan yang 

terbentuk diatasnya (Surdia dan Saito, 1992) 

 

Pengujian kekerasan Vickers menggunakan penumbuk piramida intan yang dasarnya berbentuk 

bujur sangkar. Angka kekerasan piramida intan (DPH) atau angka kekerasan Vickers (VHN atau 

HV), didefinisikan sebagai beban dibagi luas permukaan lekukan. Luas ini dihitung dari 

pengukuran mikroskopik panjang diagonal jejak. VHN dapat ditentukan dari persamaan berikut :  

 

 



Jukung Jurnal Teknik Lingkungan, 4 (1): 72-81, 2018  p-ISSN : 2461-0437, e-ISSN : 2540-9131 

 

76 

 

VHN = 1,8544 . P/d
2 

      (3) 

 

dimana :  

P = beban yang bekerja pada penetrator intan (kg)  

d = panjang diagonal rata-rata bekas penekan (mm)  

 

2.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

2.1. Alat Penelitian   
Peralatan yang digunakan dalam penelitian terdiri dari : 

a. Tungku peleburan jenis crusibel (1 set) 

b. Alat bantu (penjepit, palu, gergaji, kikir, penggores)  

c. Alat ukur (Infrared Thermometer, termometer, stopwacth, jangka sorong, Penggaris baja, dan 

timbangan digital).  

d. APD (helm pelindung muka, sarung tangan, masker,dan lainnya). 

e. Alat uji (porositas dan kekerasan). 

 

2.2.  Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitianterdiri dari : 

a. Bahan Al paduan piston (rongsok) merk Izumi  

b. Pola (styro foam) 

c. Pasir cetak (alam)  

d. Bahan bakar (arang kayu)  

e. Media pendingin (udara, air, air garam) 

 

2.3. Variabel Penelitian 
-  Variasi media pendinginan : udara (temperatur ruang), air dan air garam  

-  Variasi waktu dalam cetakan : 10 dan 15 menit  

-  Temperatur tuang  700 °C 
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 2.4. Diagram Alir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram alir penelitian 

 

 

4.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1. Data komposisi Al paduan (piston bekas) 

 

Tabel 1 Kandungan unsur kimia pada Al paduan (scrap) piston 

 

Si 12,6027 Cr 0,0280 P 0,0046 

Fe 0,4788 Ni 1,1893 Pb 0,0023 

Cu 1,2265 Zn 0,0341 Sb 0,0008 

Mn 0,0317 Ti 0,0510 Sn 0,0021 

Mg 1,0624 Ca 0,0000 Al 83,28 

Mulai 

Tungku Peleburan 

Penuangan 

700 °C 
Cetakan 

Waktu tunggu dalam cetakan 

(10 dan 15 menit) 

Pendinginan 

(udara, air PDAM, dan air garam)  

Pembongkaran 

Pengujian 

 (porositas dan kekerasan) 

Pembuatan spesimen Uji 

Hasil dan Analisis  

Kesimpulan 

Selesai 

Bahan (Piston bekas) 

Pembersihan dan pemotongan 
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4.2. Data hasil pengujian porositas dan kekerasan 

 

Tabel 2. Data hasil uji porositas dan kekerasan 

 

Media 

Pendingin 

Waktu Tunggu 

(Menit) 

Kode 

Spesimen 

Porositas 

(%) 

Kekerasan HV 

(Kg/mm
2
) 

Air 
10 AP10 4,57 144,72 

15 AP15 5,09 147,18 

Air Garam 
10 AG10 4,54 218,00 

15 AG15 4,31 170,40 

Udara 
10 U10 2,40 106,48 

15 U15 3,88 111,84 

 
 Raw 0 124,89 

 

 

4.3. Pembahasan 

 

4.3.1. Porositas 

Berdasarkan hasil uji porositas dapat ditunjukkan sebagaimana gambar 3 berikut : 

 

0

1

2

3

4

5

6

Raw Air PDAM Air Garam Udara

Raw

Waktu tunggu 10

menit

Waktu tunggu 15

menit

 
 

Gambar 3. Grafik hasil uji porositas 

  

 

Pada waktu tunggu dalam cetakan 10 menit nilai prosentase porositas tertinggi terjadi secara 

berturut-turut dengan media pendingin (air : 4,57%, air  garam : 4,54 %, dan udara : 2,40 %). 

Sedangkan pada  waktu tunggu dalam cetakan 15 menit nilai prosentase porositas tertinggi terjadi 

secara berturut-turut dengan media pendingin (air : 5,09%, air  garam : 4,31 %, dan udara : 3,88 %). 

Berdasarkan hasil dari uji porositas sebagaimana gambar 3, persentase porositas yang dialami oleh 

spesimen dengan media air dan udara semakin lama waktu tunggu dalam cetakan porositas semakin 

besar, sedangkan dengan media pendingin air garam semakin lama porositas semakin kecil. 

Semakin lama waktu tunggu dalam cetakan dengan media pendingin air dan udara nilai porositas 
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semakin meningkat. Akan tetapi semakin lama waktu tunggu dalam cetakan dengan media 

pendingin air garam  porositas semakin menurun. Akan tetapi kenaikan dan penurunan porsentase 

porositas antar perlakuan cukup kecil. Jika dibanding dengan porsentase porositas dari raw material 

(0 %), peningkatan prosentase porositas juga tidak besar. 

 

4.3.2. Kekerasan 

Berdasarkan hasil uji kekerasan dapat ditunjukkan sebagaimana gambar 4 berikut : 
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Gambar 4. Grafik hasil uji kekerasan 

 

 

Berdasarkan grafik pada gambar 4, nilai kekerasan yang dimiliki raw material sebesar 124,89 

kg/mm
2
. Pada spesimen hasil pengecoran ulang yang didinginkan dengan media pendingin air 

PDAM selama 10 menit memiliki nilai kekerasan sebesar 144,723 kg/mm
2
 atau meningkat sebesar 

19,837 kg/mm
2
 terhadap raw material, sedangkan pada spesimen hasil pengecoran ulang yang 

didinginkan dengan media pendingin air PDAM selama 15 menit memiliki nilai kekerasan sebesar 

147,180 kg/mm
2
 atau meningkat sebesar 22,294 kg/mm

2
 terhadap raw material.  

 

Pada spesimen hasil pengecoran ulang yang didinginkan dengan media pendingin air garam dengan 

waktu tunggu dalam cetakan  10 menit nilai kekerasan sebesar 218 kg/mm
2
 atau meningkat sebesar 

93,11 kg/mm
2
 terhadap raw material. sedangkan waktu tunggu dalam cetakan 15 menit memiliki 

nilai kekerasan sebesar 170,398 kg/mm
2
 atau menurun sebesar 45,512 kg/mm

2
 terhadap raw 

material. 

 

Pada spesimen hasil pengecoran ulang yang didinginkan dengan media pendingin udara dengan 

waktu tunggu dalam cetakan 10 menit memiliki nilai kekerasan sebesar 106,476 kg/mm
2
 atau 

menurun sebesar 18,41 kg/mm
2
 terhadap raw material, sedangkan pada waktu tunggu dalam 

cetakan 15 menit memiliki nilai kekerasan sebesar 111,839 kg/mm
2
 atau menurun sebesar 13,047 

kg/mm
2
 terhadap raw material. 
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Berdasarkan hasil analisis data tersebut menunjukkan bahwa waktu tunggu dalam cetakan dan 

media pendingin sangat berpengaruh terhadap nilai kekerasan hasil coran. Nilai kekerasan tertinggi 

diperoleh dari variasi waktu tunggu dalam cetakan 10 menit dengan media pendingin air garam 

mencapai kenaikan 93,11 kg/mm
2
 dibanding raw material. Sedangkan nilai kekerasan terendah 

diperoleh dari variasi waktu tunggu dalam cetakan 10 menit dengan media pendingin udara dengan 

penurunan mencapai 18,41 kg/mm
2
 dibanding dengan raw material. 

 

5. KESIMPULAN 

 

Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa : (1) waktu tunggu dalam cetakan dan jenis media 

pendingin tidak berpengaruh besar terhadap porositas.  (2) waktu tunggu dalam cetakan dan jenis 

media pendingin sangat berpengaruh terhadap kekerasan coran.  
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